


Góc nhìn

Là yêu...
An

Tôi mang theo những tiếng cười 
nghiêng ngả, cả những lời ca vào 
cơn mộng mị, gói ghém trong giấc 
mơ miên viễn đến không cùng...



Chuyến tàu lắc lư đưa chúng tôi 
về miền đất hứa, hứa vui, hứa 
nhớ. Niềm chộn rộn đợi mong 
ánh lên trong đôi mắt hồn nhiên 
con trẻ. “Đà Nẵng là gì hở mẹ?”, 
“Là phố biển, nhiều hoa/ Là 
những ngày con đến/ Ngập tràn 
niềm hoan ca.”

Không có chuyến bay cho cung 
đường 800 cây số. Chỉ có chuyến 
tàu đêm kết nối chúng tôi suốt 
15 tiếng đồng hồ. Khoảng cách 
đôi lần hiện hữu bỗng xóa nhòa 
trong quân bài Poker, trong chiếc 
loa kéo, trong câu chuyện đêm 
thâu. Tấm chăn mỏng kéo vội 
khi đã khuya lắm rồi, khi lũ trẻ 
đã mệt nhoài và chẳng còn thiết 
tha huyên náo.

Đà thành mở lòng đón hơn 200 
con người trong cái nắng, cái gió 
mơn trớn, dịu hiền. Xa xa là Đức 
Phật Quan Thế Âm Bồ Tát sừng 
sững chở che cho đất, cho người. 
Cứ vui, thanh thản và an yên! 
Lần thứ 2 chúng tôi trở lại thành 
phố này, với một tâm thế hoàn 
toàn khác. 15 năm ngôi nhà 
chung là “bộn bề” tình nghĩa. 
Có đến 21 con người đã gắn bó 
với ngôi nhà ấy từ khi còn chải 
đầu bổ luống, quần loe, từ độ 
mới nói một câu tán gái mà chân 
lập cập đánh điện đàm và mùi 
vị chiếc hôn đầu chỉ là niềm ao 
ước. “Thế nào cơ? Chắc nó ngon 
lắm nhỉ?”. Rồi hôm nay, những 
khuôn mặt ấy nhàu hơn, con cái 
đề huề, họ được nhận quà tri ân 
từ người thuyền trưởng, được 
vinh danh trong những tràng 
pháo tay không ngớt và cái nhìn 
trìu mến của gia đình. 

Đà Nẵng về đêm rực sáng ánh 
đèn, giàu có và đáng sống, thật 
khác quê tôi. Quê tôi không có 
gì nhiều ngoài những cánh đồng 
tít tắp, những luống mạ non vừa 
cấy, ộp oạp ếch kêu mỗi mùa 
mưa, những chùm nhãn lồng 
thơm ngọt sắc. Sự hấp dẫn ở 
thành phố hoa lệ dễ làm người 
ta cuốn theo mà vô tình bội bạc 
ngay quê mẹ. Chợt nhớ, đã khá 
lâu rồi, một tháng, có khi vài 
tháng, chúng tôi chưa về quê 
phần nhiều cũng vì những công 
trình, dự án ở khắp các vùng 
miền chứ không riêng gì nơi 
đô hội hay vì những gói thầu, 
những tập hồ sơ chất đống mãi 
không vơi.

Cuộc vui của chúng tôi kéo dài 

từ 3h chiều đến đêm tưởng 
chừng như không dứt. Một “Bống 
bống bang bang” sôi động, trẻ 
trung, mở màn đầy ấn tượng. 
Đằng sau nó là những tháng 
ngày tập luyện hăng say, đẫm 
mồ hôi trong các chiều hè oi 
ả của những người trẻ không 
chuyên. Lời tâm sự của trưởng 
bộ phận qua lời chế ca khúc “Bà 
tôi” độc đáo, hóm hỉnh. Những 
điệu múa miền sơn cước mềm 
mại, nhịp nhàng, đẹp mắt đến 
không ngờ từ các cô gái “đầu 
toàn số”. Những chú lính hải 
quân giọng ngọt ngào kém gì 
Trọng Tấn - “Nơi đảo xa”. Đau 
khổ, dằn vặt vì người yêu đi lấy 
chồng, một Trưởng ban xém chút 
nữa “Đập vỡ cây đàn” ngay trên 
sân khấu. Chàng đẹp trai, hát 
hay dù có vợ vẫn đốn tim nhiều 
em gái khi thể hiện “Nếu chỉ còn 
một ngày để sống”. Các cô gái 
(già) vẫn hoài “Chờ người” trong 
vô vọng, cũng may chờ thì vẫn 
chờ, nhưng đã kịp lấy chồng sinh 
con đẻ cái. 

Những người công nhân điện 
Nhà máy TOJI tự hào hát vang 
bài hành khúc và rất đỗi trữ 
tình trong “Đường chúng ta đi”. 
“Tương phùng tương ngộ” của 
liền anh liền chị điều kiện nhất 
TOJI thay đổi không khí cho đêm 
tiệc. Chẳng có gì ngoài người, 
đơn vị Thiết kế hùng hậu lên 
sân khấu với hai ca sĩ chính và 
dàn bè độ mười ba người có lẻ. 
Những thi sĩ của Tập đoàn gửi 
đến đêm tiệc 2 thi phẩm đầy 
cảm xúc, lắng sâu. Và “Nơi này 
có Ban Kinh doanh” đã chinh 
phục khán giả hoàn toàn với 
phần thể hiện quá xuất sắc, ấn 
tượng. Không lạ khi chung cuộc 
đơn vị này giành quán quân với 
phần thưởng 5 triệu đồng. Nghe 
đâu tác giả ca khúc này được cả 
đội hứa hẹn thưởng cho 1 triệu 

(còn được nhận hay chưa thì tôi 
không có biết). 

Bão giải thưởng cuộc thi và bốc 
thăm may mắn tới tấp, khiến 
chúng tôi “vuốt mặt không kịp”. 
Gala kỷ niệm 15 năm thành lập 
công ty diễn ra ngay sau một 
buổi chiều teambuilding mà 
chúng tôi hò hét tưởng không 
còn sức lực. Chưa khi nào chúng 
tôi gần nhau đến thế. Đấm bóp 
cho nhau, cùng nhau chơi đùa 
rộn vang vùng biển. Một số 
chiêu trò được tung ra nhằm kích 
cho đối thủ hét lạc cả giọng, y 
như rằng hôm sau có đội phải 
hủy bớt “show” vì mất tiếng. 

Và, nếu có bạn bè, người thân, 
tốt nhất bạn khuyên họ không 
nên vào TOJI làm việc, đặc biệt 
là những người không quá khỏe. 
Vào đây, họ sẽ phải quần quật 
ăn chơi cho kịp tiến độ. Một tuần 
đưa cả vợ chồng con cái đi Đà 
Nẵng, sếp bao tất từ A-Z, về đi 
làm nhận ngay quả mail “đập 
vào mặt”: Sếp thưởng tiếp sau 
kỳ nghỉ mát hơn trăm triệu. Ôi, 
lại phải chơi tiếp à? Gần 1 tháng 
trôi qua, thường xuyên phải mua 
Panadol mà cũng chưa nghĩ ra 
chơi gì cho hết số tiền này. Giữa 
những đồng nghiệp thì đụng đâu 
cũng thấy người quen, cứ như 
là cái nhà ấy nhỉ. Chưa kể, cuối 
tháng “ting ting” đều như vắt 
chanh, kể muộn dăm bữa, nửa 
tháng cho biết mùi thiếu thốn 
thì có phải không. Ma chay, cưới 
xin thì cả làng, cả tổng, nghỉ làm 
kéo về như trẩy hội. Hàng tháng, 
viết bài cho báo nội bộ, vừa phải 
trút bầu tâm sự, lại phải nhận 
tiền mua sữa cho con... 

Thôi thôi, nhiều lắm, tôi không 
kể hết được đâu, tìm chỗ nào 
khác mà làm, đừng vào TOJI nếu 
không còn khỏe!



Cú “hattrick” của Tập đoàn 
TOJI tại Hà Nội và Hải Phòng

Chử Đức – Việt Hà

Tập đoàn TOJI liên tiếp đóng điện thành công 3 
dự án tại Hà Nội và Hải Phòng trong cùng ngày 
14/7/2017.

Sau 120 ngày triển khai, TOJI phối hợp với EVN 
Hà Nội đóng điện thành công trạm biến áp 110kV 
Thượng Đình, thuộc dự án Phát triển lưới điện TP. 
Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Thời gian đóng điện 
chính thức vào lúc 13h chiều ngày 14/7, theo đúng 
tiến độ chủ đầu tư đề ra.

Trong dự án này, Tập đoàn TOJI cung cấp vật tư 
thiết bị 110kV ngoài trời, thiết bị tủ trung thế 22kV 
trong nhà, tủ điều khiển, tủ bảo vệ và toàn bộ 
thiết bị phần nhị thứ.

17h30 cùng ngày, Tập đoàn tiếp tục phối hợp cùng 
với Công ty Điện lực Thành phố Hải Phòng đóng 
điện trạm 110kV Nam Đình Vũ và hai ngăn lộ 
đường dây 177 & 178 tại trạm biến áp 220kV Đình 
Vũ.

Trạm biến áp 220kV Đình Vũ, Hải Phòng.

Trong 2 dự án Hải Phòng, TOJI cung cấp toàn bộ 
vật tư thiết bị nhất thứ và các thiết bị nhị thứ. 
Ngoài ra, với trạm Nam Đình Vũ, Tập đoàn cung 
cấp phần tủ điện trung thế 24kV cho thanh cái C41 
sau MBA T1, loại tủ Simoprimer A4 do Siemens 
sản xuất, đồng thời cung cấp 02 Rơle bảo vệ so 
lệch dọc đường dây RED670 của nhà sản xuất ABB 
Thụy Điển cho trạm 220kV Đình Vũ.

Các dự án đóng điện thành công và đúng tiến độ 
đã góp phần nâng cao chất lượng điện năng phục 
vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân TP Hà Nội 
và Hải Phòng, góp phần chống quá tải cho trạm, 
tạo thêm ngăn lộ xuất tuyến mới phục vụ nâng áp 
các lộ đường dây. Đồng thời, đảm bảo nguồn điện 
cung cấp cho các thành phố trong dịp hè 2017.

Việc tạo “bàn thắng” liên tiếp đã giúp Tập đoàn 
TOJI tiếp tục khẳng định uy tín và năng lực triển 
khai dự án trạm 110kV, 220kV với các công ty điện 
lực trên cả nước.

điểm tin

Hoàn thiện hệ thống thông 
tin SCADA nhà máy thủy điện 

Séo Chong Ho
Phan Thắng

Việc TOJI hoàn thiện hệ thống thông tin SCADA 
có ý nghĩa quan trọng với hoạt động của nhà máy 
thủy điện Séo Chong Ho.
 
Một trong những nguyên nhân dẫn đến vận hành 
kém hiệu quả của các nhà máy thủy điện nói 
riêng và các nhà máy điện nói chung bắt nguồn 
từ hệ thống điều khiển, giám sát cồng kềnh, thao 
tác phức tạp. Một vài nhà máy cũng ứng dụng 
những hệ thống hiện đại, tuy nhiên, các hệ thống 
này đa phần được nhập ngoại hoàn toàn hoặc 
một phần, gây khó khăn cho các kỹ sư trong việc 
tiếp cận, làm chủ hệ thống, đặc biệt chi phí bảo 
trì, bảo dưỡng, nâng cấp rất lớn.
 
Ngày 14/7/2017, Tập đoàn TOJI đã hoàn thiện hệ 
thống SCADA cho ngăn lộ đường dây 172 của nhà 
máy thủy điện Séo Chong Ho (Lào Cai). Đồng 
thời, lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc và truyền 
tín hiệu SCADA về Trung tâm điều độ A1 (Trung 
tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc), giúp cho 
công tác vận hành phối hợp giữa Nhà máy và các 
Trung tâm điều độ hệ thống điện dễ dàng hơn.

Ngăn lộ đường dây 172 do 
Tập đoàn TOJI cung cấp.

Trong dự án này, TOJI cung cấp thiết bị nhất thứ 
(máy cắt Siemens, DCL S&S, TU, TI, trụ đỡ ), tủ điều 
kiển bảo vệ, tủ MK... Với tinh thần hăng say làm việc 
của các kỹ sư TOJI, dự kiến công trình sẽ được đóng 
điện trong tháng 8 tới.
 
Thủy điện Séo Chong Hô được xây dựng trên dòng 
suối Séo Trung Ho tại vùng đất các xã Tả Van và Bản 
Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Việt Nam, có công 
suất 21 MW với 2 tổ máy, khởi công năm 2008, hoàn 
thành tháng 3/2013.



Duy Viên

Đóng điện thành công nhánh 
rẽ vào trạm 220kV Sơn Tây

Mặc dù tuyến đi trong địa hình phức tạp, cắt qua khu 
dân cư đông đúc, nhưng Công ty Pacific vẫn nỗ lực 
đẩy nhanh tiến độ dự án nhánh rẽ vào trạm 220kV 
Sơn Tây, kịp thời đóng điện theo yêu cầu của EVN.

Giữa tháng 4/2016, EVN Hà Nội tin tưởng giao cho 
Pacific thiết kế bản vẽ thi công 10 mạch đường dây 
110kV xuất tuyến từ trạm 220kV Sơn Tây với tổng 
mức đầu tư lên tới 58 tỷ đồng.

Nhánh rẽ vào trạm 220kV Sơn Tây bao gồm: Tuyến 
đường dây 4 mạch với chiều dài 2km trong đó 02 
mạch đi TBA 110kV Sơn Tây và 02 mạch dự phòng. 
Tuyến đường dây 6 mạch với chiều dài 1,9km xây 
dựng mới và 7,6km treo dây trên cột của dự án khác 
trong đó 02 mạch đi Xuân Mai, 02 mạch đi Hà Đông, 
Phúc Thọ và 02 mạch dự phòng.

Nhánh rẽ vào trạm 220kV Sơn Tây

Đầu tháng 1/2017, công trình chính thức được khởi 
công. Trải qua 6 tháng triển khai thi công, nhiều 
khoảng cột giao chéo với các đường dây hiện có, một 
số vị trí cột nằm dưới đường dây đang vận hành và 
nằm trong khu dân cư, Pacific cử cán bộ luôn theo 
sát dự án để cùng chủ đầu tư và đơn vị hữu quan xử 
lý các vướng mắc trong quá trình thi công. Những 
ngày cuối triển khai dự án, chạy đua với kế hoạch 
đóng điện, Pacific đã cử cán bộ hỗ trợ kỹ thuật trực 
tiếp giám sát tại hiện trường, cùng các bên hỗ trợ kỹ 
thuật đảm bảo tiến độ đóng điện đề ra.

21h ngày 15/7/2017, đội dự án đã đóng điện thành 
công lộ 171E1.35 Sơn Tây. Một ngày sau, tiếp tục 
đóng điện thành công lộ 172E1.35 Sơn Tây. Đến 
ngày 16/7/2017, mặc dù thời tiết không thuận lợi, 
chịu ảnh hưởng từ cơn bão số 2 khiến những trận 
mưa lớn thường xuyên xuất hiện, hơn nữa lại phải 
cắt điện đấu nối 3 mạch đường dây 110kV nhưng 
Pacific đã cùng khách hàng đưa ra các giải pháp đấu 
nối kịp thời, đúng 21h ngày 16/7/2017 công trình 
đóng điện thành công các lộ đường dây còn lại.

Một nửa phụ tải thị xã Sơn Tây hiện đang được cấp 
điện từ trạm 110kV Sơn Tây, và với việc đóng điện 
thành công nhánh rẽ vào trạm 220kV Sơn Tây, Pa-
cific đã góp phần vào việc đáp ứng yêu cầu cung cấp 
điện, đảm bảo ổn định cho thị xã Sơn Tây.

điểm tin

Đóng điện trạm 110kV 
Khánh Cư (Ninh Bình)

Mai Thanh

Cuối tháng 6, Tập đoàn TOJI đã triển khai thành 
công dự án “Đo đếm trạm biến áp 110kV KCN 
Khánh Cư, Ninh Bình”.

Trong dự án này, TOJI đã xây dựng nhà để hệ 
thống công tơ đo đếm, lắp đặt hệ thống biến dòng 
110 kV và biến điện áp 110kV, thí nghiệm các thiết 
bị, đấu nối phần nhất thứ và kéo rải cáp, đấu nối 
phần nhị thứ từ thiết bị vào tủ công tơ.

Anh Nguyễn Xuân Tiến (ảnh trái) và anh Lê Hữu Toàn (ảnh phải)
tích cực hỗ trợ

Trong quá trình triển khai, các cán bộ gặp phải không 
ít khó khăn do thời tiết mưa nắng thất thường, cùng 
với độ cao của công trình làm cho công tác thi công 
trở nên rất nguy hiểm.

Trước tình hình đó, tổ thi công đã chủ động đề nghị 
Tập đoàn cung ứng thêm nhân lực và các thiết bị 
bổ sung, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. Chính 
tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hỗ trợ nhau giữa 
các phòng ban cùng khẩu hiệu “an toàn, chính xác, 
hiệu quả” đã giúp đội dự án đấu nối thành công.

Ngày 28/6, trạm Khánh Cư đã đóng điện và được 
đưa vào sử dụng.

Một bữa cơm trưa tranh thủ 15 phút tại công trường



điểm tin

Bổ nhiệm, điều chuyển 
nhân sự Tập đoàn TOJI

Ngày 25/07, Tổng Giám đốc Hồ Minh Tiến ký quyết 
định số 2607.17/TB về việc bổ nhiệm và điều chuyển 
nhân sự một số vị trí trong Tập đoàn. Quyết định có 
hiệu lực kể từ ngày 01/08.

Theo đó, chị Lê Ngọc Ánh giữ chức vụ Quyền Trưởng 
ban Hành chính, anh Hồ Việt Đức giữ chức vụ Phó 
ban Vật tư và anh Nguyễn Xuân Hồng đảm nhiệm 
chức vụ Phó ban Dự án.

Chị Lê Ngọc Ánh Anh Hồ Việt Đức

Anh Nguyễn Xuân Hồng
Bên cạnh đó, một số nhân sự được điều chuyển và 
phân công công tác mới. Chị Trần Thị Thanh Loan 
chuyển từ Ban Kế hoạch sang Ban Vật tư; anh Phạm 
Văn Cường chuyển từ Ban Vật tư sang Ban kế hoạch; 
chị Nguyễn Hương Giang chuyển từ Ban Vật tư sang 
Ban Hành chính. Anh Phạm Trí Hiếu tiếp quản Kho 
hàng Nhà máy; anh Mai Văn Thanh, Nguyễn Đình 
Thắng chịu trách nhiệm phụ kho Nhà máy.

Ấm áp chương trình
“Một giọt máu, một tấm lòng”

Chương trình "Một giọt máu, một tấm lòng" diễn ra 
vào chiều ngày 24/7 đã được đông đảo cán bộ TOJI 
hưởng ứng và đến tham dự. Trong đó có 43 cán bộ 
trực tiếp tham gia hiến máu.
Tập đoàn TOJI phối hợp với Viện Huyết học Trung 
ương lần đầu tiên tổ chức sự kiện hiến máu nhân đạo 
tại Tập đoàn. Ngay từ khi khởi phát, chương trình 
nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía CBNV.

Từ 14h-16h30, ngày 24/7, nhiều cán bộ Tập đoàn 
đã tập trung tại LK 41 để hỗ trợ công tác hậu cần và 
tham gia hiến máu. Chương trình diễn ra thuận lợi, 
nhanh chóng, trong niềm vui của những người tham 
dự.

“Lần đầu tiên và không phải lần cuối cùng. 500 anh em 
TOJI vẫn sẵn sàng cho những lần tiếp theo”, anh Ngô 

Trường Sinh – Ban Kinh doanh chia sẻ.

Được biết, không chỉ có những chàng trai to khỏe, 
mà có cả những cô gái “liễu yếu đào tơ” cũng đăng 
ký tham gia như Bảo Ngọc – Dự án, Đinh Hiền – Tài 
chính, Nhung Nguyễn, Phương Hạnh – Nhà máy, Trần 
Động – Hành chính, Nhung Lê – Kinh doanh... Một 
“phụ huynh” cao tuổi khác cũng gửi mail về cho BTC: 
“Cho chú đăng ký với. Nhưng máu chú máu lắm, 
đừng truyền cho người máu như chú, rồi trở thành 
tội phạm chú không chịu trách nhiệm đâu nhé”.

Cùng với những hoạt động an sinh xã hội, hiến máu 
nhân đạo là một hoạt động thiện nguyện mà Tập 
đoàn hướng tới. Kết thúc chương trình, nhiều cán 
bộ bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục được tham gia các 
hoạt động phong trào của Tập đoàn trong thời gian 
tới.

Rèn quân cho những trận đánh lớn
Sau mùa giải chào mừng 15 năm thành lập Tập đoàn, 
sân cỏ TOJI lại rộn ràng với 2 trận đấu liên quân lớn: 
Trận 1: Kế hoạch - Vật tư - Nhà máy (KH – VT – NM) 
gặp Pacific lúc 16h-17h, sân Nhạc Hoạ ngày 23/7 và 
trận 2: KH – VT – NM gặp Pacific - Kinh doanh - Kỹ 
thuật (Pacific – KD – KT) lúc 17h-18h, sân Yên Xá 
ngày 27/7.
 
Sau hiệp 1 giằng co đầy kịch tính với kết quả 1-1, đội 
bóng áo trắng đã vùng lên mạnh mẽ và ghi thêm 3 
bàn trước Pacific. Kết quả chung cuộc trận đầu tiên 
4-1 với chiến thắng thuộc về KH – VT – NM.

Trong trận thứ 2, Pacific liên quân cùng Ban Kinh do-
anh và Ban Kỹ thuật, với quyết tâm “đòi lại những gì 
đã mất”. Sau 20 phút bóng lăn trên sân Yên Xá, TGĐ 
Hồ Minh Tiến ghi bàn mở tỉ số cho Pacific – KD – KT. 
Cầu thủ Cao Việt Hà nâng tỉ số lên 2-0 vào đầu hiệp 
2.
 
Những tưởng Pacific sẽ đòi lại được công bằng, nhưng 
một chút may mắn cùng bản lĩnh vững vàng đã giúp 
cho đội KH – VT – NM gỡ hòa 3-3.
 
Dự kiến, trong tháng 8 này, TOJI sẽ có những trận 
“du đấu” với Điện lực Ninh Bình, Truyền tải điện và 
MB Bank. Với những gì đội nhà đã luyện tập, một 
tương lai sáng sủa là điều chúng ta có thể nghĩ đến.



Nhân Vật

THẦY TÔI
Mai Mai

"Thầy Bình" là cách xưng hô của nhiều 
người trẻ tuổi trong Tập đoàn với đồng 
nghiệp Phùng Quang Bình.

Tôi gặp thầy trong những lần các phòng ban cộng tác thi công tại công trường. Với dáng hình “vai năm tấc 
rộng, thân mười thước cao”, làn da sậm nắng, đen giòn, thầy đã gây ấn tượng cho tôi từ lần gặp đầu tiên. 

Đặc biệt, tôi không quên được hình ảnh đôi bàn tay của thầy. Không phải là đôi bàn tay ẩn dụ cho hơi ấm, sự 
sẻ chia trong ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trần Lập. Đó là đôi bàn tay hiện hữu, xù xì, thô ráp, to khỏe như 
cánh kìm cộng lực, mà lại rất uyển chuyển, khéo léo, thách thức những hộp cáp, đường dây chỉ trong tích tắc. 
Quan sát thầy thi công, tôi không có cảm giác đang chứng kiến một kỹ sư lành nghề, mà đúng hơn, đó là một 
“người nghệ sĩ” tài hoa trong chính lĩnh vực tưởng chừng đầy khô khan này.
 
Vốn cầm tinh con Rồng, tuổi Giáp Thìn (1964), thầy “ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo”, làm việc xốc vác, 
chẳng nề hà. Ngoại ngũ tuần là khi người ta bước sang “bên kia sườn dốc” cuộc đời, chuẩn bị cho tuổi hưu vui 
vầy cùng con cháu, nhưng những chuyến đi công tác triền miên, tác phong làm việc và kinh nghiệm của thầy 
lại khiến cho những trai tráng như tôi thầm ao ước. 
 
Công tác trong ngành điện từ năm 1983, sau đó 6 năm, thầy được cử đi học và làm việc tại Nga. Trở về nước 
năm 1991, thầy tiếp tục làm về điện. Gia nhập TOJI từ đầu năm 2007, tính đến nay đã bước sang năm thứ 11, 
thầy vẫn trọn vẹn sự hăng say, lòng yêu nghề.
 
Những năm khủng hoảng kinh tế, Tập đoàn nhiều khó khăn, bộ phận của thầy ít việc nhưng vẫn được trả lương 
đầy đủ, sự ngại ngùng và lương tâm nghề nghiệp thúc giục thầy xin sếp cho nghỉ việc để bớt đi gánh nặng cho 
sếp. Nhưng sếp đã từ chối và giúp thầy gạt bỏ hết những nỗi niềm đó để tiếp tục ở lại, cống hiến cho tới ngày 
hôm nay.
 
Năm 2016, tôi háo hức đặt chân lên sân trạm An Khê, một dự án lớn trọng điểm của Tập đoàn. "Đi một ngày 
đàng, học một sàng khôn", sau dự án đó, tôi học được nhiều điều. Những giờ nghỉ ngắn trên sân trạm ngổn 
ngang, thầy lại nói cho tôi biết từ đấu nối nhị thứ, lắp đặt thiết bị, làm đầu cáp, rồi những khoảng cách an toàn 
của pha với pha, của pha với đất, cùng rất nhiều kinh nghiệm, kiến thức mà thầy đã tích lũy được suốt mấy 
chục năm trời lăn lộn với nghề.
 
Nhìn từng giọt mồ hôi lăn dài trên má, ướt nhẹp bộ đồng phục công trường, tôi rất cảm động về cái tâm của 
người thầy. Dù tôi không phải là người của bộ phận Xây lắp, nhưng thầy cũng chẳng hề giấu nghề mà vẫn 
giảng giải đào tạo cho tôi nhiều kiến thức. “Làm nghề điện, con cần phải đa năng để làm tốt nhiều công việc 
cùng lúc, thế mới linh động khi ở công trường và xoay xở được”, thầy hiền hòa nói với tôi. Và người thầy vẫn 
âm thầm ươm mầm cho một bộ phận lớp trẻ TOJI như chúng tôi.

Ngoài những chuyến đi xa dày đặc, căn nhà nhỏ của 
thầy lại rộn ràng cháu nội ngoại. Có lẽ thầy là một 
người đàn ông đặc biệt may mắn khi có một người vợ 
đảm đang, chu toàn và có giọng ca ngọt ngào đến mê 
người. Một chút kiêu hãnh, thầy kêu: “Cô hát hay nên 
thầy mới lấy đó con”. Và chắc là cô yêu thầy nhiều lắm. 
Những chuyến công tác triền miên hay những lần hội 
họp quán bia ngoài giờ, thầy vẫn phải xin visa trước. 
Chưa kể thỉnh thoảng cao hứng, nhắn tin ghi một vài 
điểm xổ số, thầy vẫn không quên nhờ người xóa tin 
nhắn trước khi về nhà. Thôi, thì vì được vợ yêu nên vậy 
í mà!
 
Tôi chỉ mong thầy luôn khỏe mạnh để vui vầy với hạnh 
phúc của mình và sát cánh cùng chúng tôi trên những 
chặng đường dài. Bao nhiêu lời cảm ơn gửi đến thầy là 
chưa đủ.



Góc nhìn

Niềm vui và chiến thắng
Nhân một ngày mưa bão trên đất Ba Vì,

Ngô Minh Điền

Tôi là lính già tò te trong Tập đoàn. Ngày 
đầu làm việc, tôi cứ nghĩ toàn thanh niên 
thế, không khéo mình bị tự kỷ cũng nên. 
Lo lo là...

Rồi điều đó cũng sớm qua. Thật 
may mắn khi tôi được sống và 
làm việc trong một môi trường 
chân tình và cởi mở, được hòa 
nhập và tham gia các phong trào 
chung, đặc biệt là chương trình 
kỷ niệm 15 năm thành lập Tập 
đoàn. Đó là lần thứ hai tôi được 
đứng trên sân khấu, cùng anh 
em đồng nghiệp hát vang “Bài 
ca xây dựng”. Lần đầu tiên, cách 
đây 40 năm, trong dịp 26/3 tôi 
hát “Đi tới những chân trời”, có 
câu: “Như những cánh chim bay 
khắp bốn phương trời/ Đoàn ta 
đi đắp những con đường sáng 
tươi...”. Đứng hát trước 200 khán 
giả, cảm xúc của 40 năm trước 
bỗng ùa về khiến tôi ngỡ mình 
còn rất trẻ, chỉ mới chập chững 
bước vào đời, “ta lên đường phơi 
phới tuổi hai mươi...”, kể mà 
được vậy thì tốt biết bao.

Cùng với văn nghệ, thể thao 
cách đây 40 năm tôi cũng là 
cây chuyền 2 và là tiền vệ công 
khét tiếng trong tập thể lớp. 
Đến bây giờ, lực đã bất tòng 
tâm, cái chân, cái tay muốn dẻo 
ra, nhưng hỡi ôi nó lại cứng đờ 
không cần thiết, trong khi cái 
cần cứng thì lại chẳng cứng cho.

Hơn 3 tháng qua, ở ngôi nhà 
chung TOJI, tôi cảm nhận được 
2 điều nổi bật nhất trong chính 
mình đó là NIỀM VUI và CHIẾN 
THẮNG.

Niềm vui trước hết đến từ vợ con 
khi mà sau kỳ nghỉ, vợ liên mồm 
nói: “Công ty anh vui quá anh 
ạ, phong trào sôi nổi, hết mình, 
chương trình kỷ niệm thì hoành 
tráng, trang trọng, biết thế em 
mang áo dài theo, lên hát sẽ đẹp 
hơn đó”. Niềm vui đến từ tập thể 
Pacific đoàn kết, hết lòng vì công 
việc, cứ thi thoảng chúng tôi lại 
nhậu để giãi bày, chia sẻ những 
khó khăn, độ “ba
ngày một trận nhẹ, dăm ngày 
một trận nặng”. Sếp Thái vẫn 
thường là người trả tiền hoặc lôi 
chúng tôi về nhà để phục vụ tận 
răng.

Và niềm vui lớn nhất, đến từ 
đại gia đình TOJI đầm ấm, chan 
hòa. Điều này được thể hiện rõ 
từ bữa cơm trưa tập thể: Không 
cành cao, cành thấp, thức ăn 
của mâm nọ có thể chuyển sang 
mâm kia…

Cùng với đó, là niềm vui của 
chính tôi khi giành được nhiều 
chiến thắng. Chiến thắng vì tôi 

đã hòa nhập được với mọi người, 
với lớp trẻ. Chiến thắng vì là một 
phần nhỏ của Pacific quán quân 
thể thao, giải Ba văn nghệ, luôn 
nỗ lực hoàn thành công việc. Bao 
trùm lên tất cả, là chiến thắng 
khi tôi đã già, vẫn được là thành 
viên của Tập đoàn TOJI đoàn 
kết, vượt khó và tăng trưởng.

Để có được những điều này, xin 
chân thành cảm ơn Tổng Giám 
đốc Hồ Minh Tiến, người luôn 
quan tâm đến đời sống CBNV, 
chăm lo phát triển phong trào, 
xin được cảm ơn các Trưởng bộ 
phận, cảm ơn Ban tổ chức kỳ 
nghỉ hè 2017 đã tổ chức một 
chương trình lớn thành công, 
ý nghĩa, đem lại niềm vui, sự 
tự hào cho những cán bộ trước 
người thân của mình.

Xin kính chúc Tổng Giám đốc 
cùng gia đình, chúc các anh chị 
em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, 
thành công!

P/s: Ngày xưa tôi từng được đi 
thi học sinh giỏi Văn Quốc tế 
nhưng vì lỡ máy bay, về chán 
học Văn nên bây giờ văn hơi 
lủng củng rất mong nhận được 
sự góp ý chân tình, theo số điện 
thoại: 0979.695.166.



Bài vè Kinh doanh
Một bài thơ của Tiến Thoại

Một năm làm tại TOJI,
Việc tôi chủ yếu là đi trên đường. 
Trưởng ban tôi có anh Cường,
Luôn luôn nhắc nhở dẫn đường cho tôi.
Nhìn tôi thì rất lôi thôi,
Nhưng được một cái tính tôi thật thà.
Phòng tôi còn có chị Hà,
Vừa là Thư ký cũng là Phó ban.
Vượt qua vất vả gian nan,
Là chị Nhung ú có gan đấu thầu.
Phó ban anh Hiệp rất nhầu,
Chuyên gia cấp sữa bò giàu vitamin.
Đợt trước phòng có Thương xinh,
Chẳng may tai nạn đóng đinh ở nhà.
Mới có thằng bé năm gà,
Là chị Trang chửa ở nhà chăm con.
Cái chân chạy việc lon ton,
Cu Nam to khoẻ, đô con nhất phòng.
Yêu "Thương" chỉ để trong lòng,
Anh Huy lãng tử trong phòng FA.
Rất thích rượu với bi a,
Anh Sinh thần chết thật là đáng yêu.
Còn ông anh tính rất kiêu,
Biệt danh Tuấn tởm nhà nhiều xe hơi.
Mấy dòng tôi viết chơi chơi,
Xin được giới thiệu mọi người ở trên.
Xin chúc phòng mình ăn nên,
Làm ra doanh số vượt lên chính mình.
Sau đây là một tấm hình
Chụp chung anh chị phòng mình thân thương.

Tiến Thoại và hành trình “bắt con nghệ thuật”

“Nơi này có Ban Kinh doanh” là tiết mục đã giành quán quân âm nhạc trong Lễ 
Kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn. Cùng TOJI Kết nối trò chuyện với nhạc sỹ 
đã viết lời cho ca khúc này.

Chào em, em có thể chia sẻ đôi nét về bản thân mình với độc giả được không?

Chào chị, hiện em đang công tác tại Ban Kinh doanh, công việc chính là giao nhận. Em 
cũng trẻ thôi, mới hăm sáu. Năm nay em cũng vừa làm xong một việc lớn là “tậu trâu”, 
giờ vợ cũng đang bầu “nghé con”. Quê em miền trung du, rừng cọ đồi chè thơ mộng lắm.

Công việc phải đi trên đường thường xuyên như vậy, không biết Thoại sáng tác ca khúc này vào lúc nào và trong thời gian 
bao lâu? 

Được biết, trong chương trình kỷ niệm 15 năm thành lập Tập đoàn, các đơn vị sẽ thi văn nghệ. Phòng nào không có tiết mục 
sẽ phải chịu phạt 5 triệu. Trưởng ban Cường bảo anh em có ý tưởng gì thì đóng góp. Ngay đêm hôm đó em đã thức rất khuya 
để viết lời.

Tại sao em lấy cảm hứng từ ca khúc của Sơn Tùng mà không phải bài 
nào khác?

Đơn giản vì giai điệu ca khúc này trẻ trung, sôi động và đang hot trên 
cộng đồng mạng. Em nghĩ ai cũng sẽ biết giai điệu của bài hát này và sẽ 
tạo được không khí cho đêm gala.

Em đánh giá các tiết mục dự thi văn nghệ năm nay như thế nào? Ngoài 
tiết mục của Ban Kinh doanh, em thích tiết mục nào nhất? Và vì sao?

Thường thì các phòng ban đều rất bận và hay phải đi công tác, nên chỉ 
tập dượt trước ngày sinh nhật được khoảng 1-2 tuần. Nhưng quá bất ngờ 
vì đồng đều và ấn tượng. Em chỉ tiếc cho Ban Tài chính, các chị ấy múa 
rất đẹp và tập tành trong vài tháng trời, lúc tổng duyệt được đánh giá là 
ứng cử viên sáng giá cho ngôi quán quân. Thật là đáng tiếc!

Cảm xúc của Thoại cũng như anh chị em trong Ban khi biết kết quả chung 
cuộc là gì? 

Khi chuẩn bị biểu diễn mà lại là tiết mục áp chót, thấy các đơn vị khác 
đạt số điểm rất cao, anh Hiệp Phó ban động viên mọi người lên vui chơi 
là chính. Khi được khán giả vỗ tay nhiều như thế, ai cũng sung sướng. Và 
khi công bố kết quả, mọi người vỡ oà trong hạnh phúc.

Được biết, ngoài sáng tác nhạc, Thoại còn làm thơ, viết văn, máu nghệ sĩ 
là do năng khiếu hay do di truyền vậy?

Ngày trước môn Văn của e chỉ vừa đủ 5 phẩy để lên lớp chị ạ. Năng khiếu 
và di truyền đều không phải. Chỉ là em thích được viết và thích kiếm xiền 
:D. Trước toàn tán gái bằng thơ, không ngờ lại được phát huy trong môi 
trường này.

Cuộc sống mong ước mà Thoại hướng đến là gì? Em có muốn gửi gắm 
điều gì tới anh chị em TOJI không?

Trước mắt thì em cũng cố gắng hoàn thành thật tốt công việc của mình, 
chăm lo cho cô vợ đang bầu bì của mình thật khoẻ mạnh thôi ạ. Em cũng 
mong anh chị em trong Tập đoàn sẽ cùng nhau giữ lửa để có thêm động 
lực làm việc tốt hơn. 

Cảm ơn em, chúc em luôn hạnh phúc, mạnh khỏe và có nhiều cảm hứng 
để tiếp tục cho ra lò những tác phẩm nghệ thuật mới!

Nhân Vật



Tặng anh - Người khảo sát em thương
Ông già

Vali, túi xách lên đường
Tạm xa Anh với chuỗi ngày nhớ thương
Nhìn nhau lòng những vấn vương
Tình Em dõi bước mọi miền Anh qua.

Câu dân ca Em gửi người thương nhớ
Nâng bước Anh đi cho vơi nỗi nhọc nhằn.
Em cầm bút lùa chân trong chăn ấm,
Anh lên đồi hun hút gió mùa đông.

Bữa trưa nay Anh có kịp xuống không,
Hay tạm nghỉ với bánh mì, nước trắng?
Thân nhỏ gầy giữa núi rừng hoang vắng,
Lặn lội thân cò thấp thoáng chiều đông!

Dù qua bao nỗi gian truân
Em tin Anh vẫn một long trung trinh,
Trọn chung thủy với nghề khảo sát
Để ngày mai bừng sáng điện muôn nơi.

Nhịp đời mãi mãi sinh sôi
Bài ca đất nước sáng ngời tên Anh.
Một đời Em nguyện bên Anh
Giữ hồng lửa ấm chốn Anh đi về!

Anh với tôi và TOJI
Đào Ngọc Thủy

16 năm tôi với anh làm bạn
Có những lần thức trắng đêm thâu
Khi luyện thi, khi mỳ tôm, khi rượu
Kết nghĩa Công đoàn nhớ cảnh đạp xe
Túi không tiền… nên mắt dõi theo xe
Anh cho tôi nhờ về Bách khoa, kí túc.
Ra trường rồi mỗi đứa mỗi phương
Anh Hà Nội, tôi miền xa Tây Bắc
Gặp lại nhau vui mừng không kể xiết
Ly rượu nồng nàn, miền kí ức xa xôi
Công việc, gia đình anh chia sẻ cùng tôi
Tình bạn một thời đâu dễ phai phôi.
Anh lo cho tôi đường xa chân mỏi
Dẫn dắt tôi về chung mái ấm TOJI
Xúc động biết ơn đâu nói được gì
Bao đổi thay trong cuộc đời dâu bể
Ấm áp tình người một truyền thống TOJI
Văn hóa công ty mười lăm năm xây dựng.
Mười lăm năm sâu nặng nghĩa tình
Mỗi buổi hoàng hôn hay mỗi sớm bình minh
Sếp cùng nhân viên buồn vui chia sẻ
Kết thúc công trình lại mở tiệc mừng công
Theo suốt bốn mùa xuân hạ thu đông
Miệt mài hăng say, hè về tắm mát.
Sếp hân hoan cùng nhân viên ca hát
Hứa hẹn công trình vươn tới tầm cao
Bốn chữ TOJI rực cháy những khát khao
Chinh phục ba miền lung linh tỏa sáng.
Cám ơn sếp - người đã bao công sức
Xây dựng tập đoàn phát triển thịnh hưng
Cảm ơn anh đã kết nghĩa tình thân
Dẫn dắt tôi về TOJI yêu dấu
Nhìn về tương lai ta cùng nhau phấn đấu
Vì một Việt Nam và bốn chữ: T O J I.

Lịch sử TOJI
Sông Lam

Hôm nay sinh nhật công ty,
Nghĩ đi nghĩ lại diễn gì cho hay.

Sau bao lựa chọn đổi thay,
Thôi đành mạnh dạn trình bày bài thơ.

Bắt đầu từ thủa ban sơ,
Khi nền kinh tế bất ngờ đổi thay.
Thị trường ngành điện xa bay,

TOJI nhanh chóng vừa hay ra đời.
Nhân viên cơ sở đổi dời,

Với vài dự án chẳng lời bao nhiêu.
Rồi thì kế hoạch mục tiêu,

Cùng bao trăn trở với nhiều đắn đo.
Vượt qua bao nỗi âu lo,

TOJI phân phối hàng cho Ba Mờ (3M).
Thị trường tốt đẹp bất ngờ,

TOJI thăng tiến chẳng chờ đợi ai.
Tự tin nghĩ tới ngày mai,

TOJI mạnh dạn nhận hai công trình.
Hạ Long, Nam Triệu nối tình,

Cam Ranh, Đà Nẵng chuyển mình tiếp theo.
Doanh thu tăng trưởng xuôi chèo,

Bỗng đâu khủng hoảng kéo theo mọi ngành.
TOJI sóng gió chòng chành,

Một tay sếp Tổng gánh gồng vượt qua.
Ngược xuôi vất vả đi xa,

TOJI khôi phục với ba công trình.
Hà Giang, Tằng Lỏng, Yên Minh

Hoàn thành xuất sắc, vực mình đứng lên.
Công trình dự án gọi tên,

TOJI hùng dũng bước lên Tập đoàn.
Phòng ban bộ máy kiện toàn,

Nhân viên xuất sắc hoàn thành muc tiêu.
Lãnh đạo sáng suốt tin yêu,

Chung tay góp sức thật nhiều thành công.
Biết bao dự án hợp đồng,

Sapa, Tam Điệp, Đế Đồng, Nghĩa Đô.
An Lão với Séo Chong Hô,

Rồi thì mười trạm cùng lô Hải Phòng.
Duy Xuyên tận đến Mã Vòng,

Gia Lâm, Thường Tín giữa lòng thủ đô.
Dung Quất, Quảng Ngãi đã vô,

An Khê sinh khối vẽ tô điểm mười.
Buồn vui nước mắt nụ cười,

Công trình tiến độ người người góp xây.
Hôm nay tụ họp tại đây,

Ôn lại kỷ niệm với đầy xuyến xao.
Mười lăm năm đã vươn cao,

Tập đoàn vững mạnh tự hào TOJI.

Sáng tác



ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG

Bài thơ “Lịch sử TOJI” (ở trên) 
của nhà thơ Sông Lam có bao 
nhiêu dòng thơ và số dòng thơ 
này có ý nghĩa gì?

Câu trả lời xin gửi về cho Ban biên tập theo địa chỉ email:
lienhe.toji@gmail.com.
Có 2 đáp án đúng, mỗi đáp án đúng sẽ được nhận giải thưởng đến 
từ Ban Kế hoạch là 10% giải Nhì của Ban, tương ứng 300 ngàn 
đồng/đáp án.
Giải thưởng được trao cho người trả lời đúng và sớm nhất (tính 
theo thời điểm gửi mail), trước ngày 5/8/2017.

Ban Kế hoạch


